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Hembygdsförening.
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Förhandsvisa

Vi lägger ett nytt Coronaår till handlingarna, där vi i föreningen trots

Formulär

igång en del verksamhet,
inte minst underhåll av våra byggnader på Lyckorna.
Problem att se utskicket? Öppna detta e-postmeddelande i din webbläsare

Prenumeranter

Uddevalla kommun har delat ut Coronastöd till ett antal föreningar i kommunen som

Listor

påverkats ekonomiskt av pandemin.
Ljungskileortens hembygdsförening är en av de föreningar som erhållit maximalt stöd,
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Inställningar

Autosparat

INNEHÅLL

Nu ser vi fram mot jubileumsåret 2022 där vi redan planerar för olika aktiviteter, som vi
hoppas kunna genomföra under året.
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Inlägg

Senaste
innehållet
automatiskt

Jag vill rikta ett stort tack till alla hängivna medlemmar i föreningen som bidrar med
arbete i våra kommittéer och i styrelsen. Ni är viktiga och behövs och vi ser gärna att vi
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Nästa

för fortsatt underhåll av våra kulturbyggnader.

Premium





108 000 kr, vilket vi tacksamt har mottagit. Pengarna kommer i huvudsak att användas

Hjälp

Utseende

Spara

Det här e-postmeddelandet har redan skickats.
Det kan redigeras, men inte skickas en gång till.
Duplicera det här e-postmeddelandet om du vill skicka
det igen.
allt har lyckats hålla

E-post

Inställningar



Important news! Peters Login Redirect has been rebranded to LoginWP with a new UI. Check It Out | Dismiss Notice
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MailPoet





Hey, I noticed you have been using LoginWP (Formerly Peter's Login Redirect) for a while now - that's awesome! Could you please do me a
BIG favor and give it a 5-star rating on WordPress? This will help us spread the word and boost our motivation - thanks!
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Läs på hemsidan

Det ges även möjlighet att köpa våra skrifter på El och Fritid, ICA, Ljungskile Måleri och
Växthuset i Ulvesund.

Detta nyhetsbrev är skickat till annaclara.olofsson@gmail.com.
Uppmärksamma läsare av Minnesbilder har upptäckt att torpet på Lyckorna har fått fel
byggnadsår det skall vara 1840, beklagar felet. Vill du låna någon av Dan Wickströms
pärmar om Bredfjällets torpinventering kontakta Inger Karlsson
ingerkarlsson214@gmail.com
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information /Nästa år har vi vårt 90-årsjubileum och vi har börjat med att utlysa en
fototävling. "Månadens bild 2022". Läs mer https://www.ljungskileorten.se/?p=4760

